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تمهيد

واصطلاخا:لغةالذكرتعريف

معنيين:حولتدور)ذكر(مادة

.النسيانخلاف:أحدهما

.)1(الأنثىخلاف:والثاني

والمثي4،للشيءالجفأ:منهابمعانيأتي-بالكسر-والذكر

للهوالصلاة،4والدعا،والزفعةوالمتزف!،اللسالنعلىيجري

والذكلز:،الصلاة:الذكر":العربلسانفيجاء.)2(تعالى

والذكر:،الدعاء:والذكر،التسبيح:والذكر،القرآنقراءة

على:الذكرويج!مع.")3(الطاعة:والذكر،الشكر

.وذكورذكارأ

الحسنىبأسمائهعليهبالثناءربالعبدبكر:واصطلاحا

)1(

)2(

)3(

.)ذكر(مادة2/496اللغةجمهرة،38هصفارسلابن،اللغةمقاييسمعجم:انظر

العربلسان،705صالمحيطالفاموس،46/2هالفراهيديللخليل،الع!ق:انظر

.)ذكر(مادةالوسيطالمعجم،48/03

.)ذكر(مادة480/3العوبلسان



الثصريقينبالحزمينالمتقتقةدعيةوالأزذكاالأ

.)1(العلىوصفاته

واصطلاخا:لغةالدعاءتعريف

:تقول،دغاالفعلمن،فعالوزنعلىمصدر:لغةالذعاء

سمعتتقول،الاسممقامالمصدرأقاموا،دغاءأذعودغؤت

.صوتا)2(سمعتتقولكما،دعاء

تميلأن":معناهأصلالمعتلوالحرفوالعينالدالومادة

.")3(منكيكونوكلامبصوتإليكالشيء

ضمتاأوضراحةبالقؤلاللهمنالطقب:واصطلاخا

.)/(بتذلل

الذكر:أنواع

:)3(قسمينالذكرينقسم

.1/2022الكويتيةالفقهيةالموسوعة:انظر(1)

.)دعواي(مادةأ2/950اللغةجمهرة:انظر)2(

.)دعو(مادة356صاللغةماتاييسمعجم)3(

.51صعالملمرشد،الكريمالقرآنفيالأدعية4()

النحرويومالتشريقأيام":فيهقالحيث،5/167عئيمينلابن،الممتعالشوح:أنظر)5(

."مقيذاذكزافيهاأنكما،مطلقذكرفيها
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كلمتان":ع!ي!الرسولحديث:ومثاله.مطلقذكر-أ

الرحمن:إلىحبيبتان،الميزانفيثقيلتان،اللسانعلىخفيفتان

.")1(العظيماللهسبحان،وبخمدهاللهسبحان

زماني،وإما،مكانيإماوالقيد،مقتدذكو-2

حالي.واما

ال!لميةخكيمبنتخؤلةحديث:المكانيالقيدمثال

ترلإذا":يقول!كواللهرسوذسمعث:قالتعنهااللهرضي

شرمنالتاماتاللهبكلماتأمحود:قفتفلقئؤلأأحذكم

.")2(منهتريحللثي!حتىتضزهلافإنه،خققما

عنه،اللهرضيأؤسبنشمذادحديث:الومانيالقيدومثال

إلهلاربيأنمسااللهم:الاستغفارستذ":قالمجقم!النبيعن

وؤغدكغهلإكعلوأنا،عبدكوأناختقتني،أنتإلا

بذتبي،لكواصبوء،غقيئبيغميكلذأبوء،استطعتما

شزمنبكأعود،أنمساإلاالذنوقيتسغفرلافإنه،ليفاغفر

منكانأوالجنةدخلفماتيمسيحينقالإذا.ضندتما

عنه.اللهرضيهريرةأبيعن،)6682(برقمصحيحهقيالبخاريأخرجه(1)

.)2758(برقمصحيحهفيمسلمأخرجه)2(
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15

.")1(متقه،يومهمنفماتيصبححينقالوإذا،الجنةأهل

عنهاللهرضياليمانبنحذيفةحديث:الحاليالقيدومثال

:يقولفجعلركع...ثمليلةذاتع!ي!النبيمعصليت":قال

.")2(العظيمربئيلممبحان

الذكر:فضائلبعض

راحأكعة!يهرآآدتةابهرؤاءامنؤاألدين!الوتةتها:تعالىاللهقال

ليخرجكوومتبكشهوعلتكتميصحزهوألذىإصثؤأصحيلأكقؤشئكؤ

)!آدجمؤوني:تعالىوقال،43(4-11!حزاب:االئودب!هوإل!ألنهلمئتىقن

وقعودا!مضاآدئةيذكرونآلذين:!الوتعالىوقال،1(هالبمر":12!هوآذكزكتم

دتجيغنيغمث!ومن!الو:تعالىوقال،91(عمرأن:ا6ال!هوجن!وبهخوغنى

تعالى:وقال،الزخرف:36(1!هوقرينثهوقهوشئتبهتاثهوندشق!ألرخمق

تطميرآدئمبذتحرآ،آدتهبدتجرقلوجمهصؤتطمبنآمنؤاألدين!الو

.الرعد:28(1مهوآلفلودب

اللهيقول":!ي!النبيقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعن

.)6323(برقمصحيحهفيالبخاريأخرجه(1)

.)772(برقمصحيحهفيمسلمأخرجه2()



الثم!ويقينبالخزضينالمتقئقةوالأدعيةالأذكاز

11

فيذكزنيفإلن،ذكزنيإذامعهوأنا،بيعبديطنعندأنا:تعالمط

خييرقلآفيذكرتهقل!فيدكزفيوإن،نفسيفيذكؤتانفدسه

ص!ص.")1(منهم

اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيالائثمعريموسىأبيوعن

الحتئمتلرتهتذكرلاوالذيرتهتذكرالذيقثل":عت!

.)'("والمتت

اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيأوفىبنعبداللهوعن

والنجوموالقمزالشمممقيراعونالذيناللهجمتادخيارإن":!و

.")3(وجلعؤاللهلذكروالأظفة

صحيحهفيومسلم،74(0)5برقمصحيحهفيالبخاريأخوجه،عليهمتفق()1

)2(

)3(

.v(r)5برقم

صحيحهفيومسلم<f(6)57برقمصحيحهفيالبخاريأخوجه،عليهمتفق

.للبخاريواللفظ،(v),)برقم

فيوالطبراني،الذهبيووافقه،إسنادهوصحح،(1)63برقمالمستدركفي3الحاأضجه

فيالألبانيوصححه،البخاريحسند.محمد،محققهوحسنه،()1876برقمالدعاء

."1(544)برقمالصحيحةالسلسلة
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/لئسريقينبالخزضين/لمتغتقةدعيةوالأزدكاالأ

:ايلأولالفصل

المكرقةبمكةثتغلقوأدعتةرأقي

:مبحثانوفيه

إلاالطريقفيتقالوأدعيةرأج:الأولالمبحث

وغيرها.المكرمةمكة

مكةفيتقالوأدعيةبمارأ:الثانىالمبحث

وغيرها.المكرمةص
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وغيرهاالمكرمةالى"مكةالطرلقفيتقالأذكاؤ :لإولالممحثءا

لهيمثموعالخجأوالعفرةبنيةالمكرمةمكةإلىتوتجهمن

ومنها:،المكرمةمكةإلمماالطريققييقولهاوأدعيةأذكاو

:الوضوءبعدالذكر

لمج!ي!ه:اللهوسولقال:قالعنهاللهوضيالخطاببنعمرعن

اللهإلاإلهلاأدنأشهد:قالييم،الوضوءفأحسنتوضأقن"

اللهم،ورسولهعبدهمحمذاأنوأشهد،لهشريكلاوحده

تمانيةلهفيخث،المتطهرينمنواجغفنيالتؤابينمناجغفني

.(()1(شاءأئهامنتذخل،الجتةأبواب

المسافر:ؤداععند4والدعاالذكر

!والنبىأتىوجلأأن"،عنهاللهرضيمالكبنأثسعن

في:لهفقالبيده!ي!هالنبيئفأخذ،فأوضنيسفراأريدإفي:فقال

جامعهفيوالترمذي،المسندمحققولغيرهوصححه،(12)1بوقممسندهفيأحمدأخرجه)9(

الجامعصحيحقيالألبانيوصححه،السندفيبالاضطرابوأعله،)55(بر!

.)6167(بوقم



/لت!ريقينبالخزمينالمتقتقةدعيةو/لأدكاز/لأ

!خ!

وؤ!،دئتكوغقر،التقوىاللهزؤدك،كتفهو!نياللهجفظ
.")1(كنتماحيثالخيرفي

!يوواللهرسولودعني":قالعنهاللهرضيهريرةابيوعن

.")2(ودائعهتصميعلاالذياللهأستودغذ:فقال

للرجليقولكانعنهمااللهرضيعمرابنأن،سالموعن

!واللهرسولكانكماأؤدغكمنياذن:سكزاأرادإذا

وخواتيتموأمانتكديتكاللهأستوبع":فيقول،يودعنا

.")3(عملك

:قالرجورأن":عنهاللهرضيهريرةأبيوعن

بتقوىعليك؟قال،فأوصنيأسافرأنأريدافبااللهرسوليا

فيالقطانابنوحسنه،غريبحسن:وقال،34(4)4برقمجامعهفيالترمذيأخرجه()1

الربانيةالفتوحاتفيحجرابنالحافظتحسينعلأنابنونقل،3/516والإيهامالوهم

محمدد.:محققهلغيرهوحسنه،)817(برقمالدعاءفيالطبرانيوأخرجه.21"/ه

.لبخاريا

ماجهابنوأخرجه،المسندمحققولغيرهوصححه،239(0)برقممسندهفيأحمدأخرجه)2(

لابنواللفظ،2(141)برقمالمغنيفيالعراقيإسنادهوحسنه،282()5برقمسننهفي

ماجه.

سننصحيحفيالألبانيوصححه،وحسنه،34()43برقمجامعهفيالترمذيأخرجه)3(

.)08(برقمداودأبي
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:قال،الرجلؤلىأنفلما،دتزف)1(كلعلوالتكبير،الله

.")2(ال!فرعليهوهؤن،الأرضرلهاطواللهم

لل!قر:الركوبعندالذكووالذغاء

إذاكان!صاللهرسولأن"،عنهمااللهرضيعمرابنعن

:قالثمثلاثاكبتز،سفرإلىخارتجابعيرهعلاستوى

مقوندكاوإتآإكثه"ك!تاوماهدافاكتضرألذىم!س!شق

،والتقوىالبز:هذاسفرنافينسألكإئااللهم،!ولمحنملبونلبشا

غئاؤاطو،هذاسفزناعليناهؤناللهم،ترضىماالعملومن

الأهلفيوالخليفة،السفرفيالصاحمثأنتااللهم،بغذة

وكآبة،ال!عمفروغتاءمنبكأعوذإفياللهم،)3(اوالمالا

بعداوالخؤر،والأهلالمالفيالمنققبوسوء،الضئظر

الصالحينرياضلطرقالفالحيندليل:انظر.ومرتفععلؤكل:أي،لئزفكلعلى()1

6/521.

جامعهقيوالترمذي،محققهإسنادهوحسن،83(01)برقممسندهفيأحمدأخرجه)2(

وحسنه.،3(544)برقم

سننصحيحفيالالبانيوصححه،)9925(برقملمشهفيداوداببروايةفيالؤيادةهذه)3(

.r(2)93برقمداودأبخب



الثسريقينبالخزمينالمتقئقةدعيةوالأزالآدكا

?I

الفهئم":الترمذيروايةوفي،")3(ا)2(المظلومودعوة،الكؤر)1(

وهؤن،ضالارلناازواللهم،بدقةواقيئنا،بنضجكاضخئنا

،آيئون:فيهنوزاد،قالهنربمدياذا"،")4(المئمفؤعلينا

.")د(حامدونلرتنا،محابدون،تائبون

منخفض:أوبعفومرإذاالمسافريقولما

هـاذا،كئرناضغذناإذاكئا":قالعنهاللهرضيجابرعن

.")6(سئخناترلنا

ققلإذاصت!النبيئكالن":قالعنهمااللهرضيعمرابنوعن

علىأوفىكلمايقولالغزوقالإلاأعلمهولاالعمرةأوالحبئمن

)2(

3()

(4)

)0(

)6(

الكونبعدالخؤر:قولهومعنى":)3438(برقمجامعهفيال!هـمذيالامامقال

يعني:إنما،المعصيةإلىالطاعةمنأو،الكفرإلىالايمانمنالوجوعهو:الكؤرأو

."الشرمنشيءإلم!شيءمنالوجوع

صحيح.حسق:وقال،)9343(برقمالترمذيجامعروايةمنالمعكوفينبينمحاالؤيادة

.()1324برقمصحيحهفيمسلمأخرجه

مخريب.حسق:وقال،)3438(برقمجامعهفيالترمذيأخرجه

.(132)4برقمصحيحهفيمسلمأخرجه

باب،وادياهبطإذاالتسبيحباب،4992(،)3992برقمصحيحهفيالبخاريأخرجه

لثوقا.علاإذاالمتكبير
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وحدهاللهإلاإلهلا:قالتم-ثلائا-كتز،(wقذقذ)أوثيئة

قدير،شيءكلعلىوهو،الحمدولهالملكله،لهشريكلا

اللهصدق،حامدونلرتنا،ساجدونمحابدونتائبونآيبون

.")2(وحدهالاخؤال!وهزم،عبدهونضر،وعدو

منزلأ:تؤلإذاالمسافريقولما

سمعت:قالتعنهاالثهرضيال!قميةحكيمبنتخؤلةعن

أعوذ:فليقلقئزلأأحدكمترلإذا":يقول!ي!اللهرسول

حتىم!شييضرهلافإنه،خققماشزمنالتاقاتاللهبكلماقي

.")3(منهيريحل

ال!حو:وقتالمسافريقولما

فيكانإذا!كانالنبىأن"عنهاللهرضيهريرةأبيعن

علينا،بلائهوح!ناللهبحمدسامعشمغ:يقولوأشخزشقر

)2(

)3(

انظر:.فيهاتبزقالشمسىتزالفلاالحمىذاتالموتفعةالغليظةالأرضهي:القذقد

.أArk,دريدلابن4اللغةجمهرة

.)5992(برقمصحيحهقيالبخاريأخرجه

2811/آالدعاءكتابهفيالطبراقالاماموبؤب،27(.)8برقمصحيحهفي!سلمأخرجه

منؤلا.نزلإذاالمسافريقولماباب"بقوله



18
التثريقينبالخرمينالمتقتقةدعيةوالأالأدكاور

.")1(النارمنبالئهعائذا،عليناوأفصملضاجئناارئنا

:الإحرامأرادلمنالميقاتعنديقالما

الئسكد!ولفيالنيةعندلهيشرعللميقاتالمسلموصلإذا

بؤبفقد،الئفبيةقبليكتزهوأنيستخهوأناللهتحمذأن

والتسبيحالتحميدباب:بقوله"صحيحه"فيالبخاريالإمام

حديثساقثم،الدابةعلىالركوبعندالإهلالقبلوالتكبير

،التيداءعلىبهاستؤتحتى!ركبثم":عنهاللهرضيأنس

.")2(وعمرةبحجأقلثم،وكئزوسئحاللهجمذ

وأن،بالحجأوبالعمرةوالتلبيةالقبلةاستقبالىلهيسنثم

بؤبفقد،")3(شمعةولافيهارياءلاخخةهذهاللهم":يقول

هستقبلالإهلالباب:بعنوان"صحيحه"فيالبخاريالإمام

إذاعنهمااللهرضيعموابنكان"حديثساقثم،القبلة

استقتل،بهاستوتفإذا،زكبثمفرجلتبراحلته...أقزضملى

.)2718(برقمصحيحهفيمسلمأخرجه)1(

.(551)1برقمصحيحهفيالبخاريرواه(2)

السلسلةفيالألباتيوصححه،(017)5برقمالمختارةالأحاديثفيالمقدسيالضياءوواه)3(

برقم)الصحيحة
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...وزعميمسكثم،الخزمتبلغ!تىيلتيثم،قائقاالقبلة

.")1(ذلكفعلعح!اللهرسولأن

عمرابنرواهما:أشهرها،عديدةجمميغلهاوالتلبية

لئيك،اللهملئيك:!اللهرسولتلبيةأن"عنهمااللهرضي

والمفك،لكوالتعمةالحمدأن،لتيكلكشريكلالتيك

يزيدلا":عنهمااللهرضيعمرابنقال،")2(لكشريكلا

ولزم":عنهاللهرضيجابروعن،")3(الكلماتهؤلاءعلى

.")4(تلبيتهعح!اللهرسول

عنهاللهرضيهريرةأبورواهما:ومنها،أخرىصيغوهناك

نافعوروى.")ه(الحقألهلتيك:عالنبيتفبيةكان":قال

لبيكلتيك:فيهايزيدكانعنهمااللهرضيعمرابنأن"

.")6(والعملإليكوالوغباءلبيك،بتذيكوالخير،وشغذيك

.(1)553برقمصحيحهفيالبخاريرواه(1)

.(451)9برقمصحيحهفيالبخاريرواه)2(

.95(1)5برقمصحيحهفيالبخاريرواه()3

)4(

)0(

.(12)18برقمصمحيحهفيمسلمرواه

المسند.محققوالشيخينشرطعلىأسنادهوصحح،)9862(برقممسندهفيأحمدأخرجه

.(1)184بوقمصحيحهفيمسلمرواه()6
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اللهتعظيممنشيئاالتلبيةفيزادوإن":الشافعيالامامقال

اللهرسولتلبيةعلىيقتصرأنإلم!وأجما،شاءاللهإنبأسفلا

أفضل،!ي!هالنبيتلبيةوالتزام":الال!انيا!خو!ال،")1(ع!

الذينالناس!يالهالنبيلاقرار؟جائزةعليهاالزيادةكانوإن

.")2(تلبيتهعلىيزيدونكانوا

خالدبنزيدلحديث؟بالتلبيةالصوترفعللرجالويسن

جبريلجاءني":!فهاللهرسولقال:قالعنهاللهرضيالجهني

أصواخمفليزفعواأصحاتكمرمحمدايا:فقالالسلامعليه

.")3(الحجشعائرمنفإنها،بالتلبية

.3/187ال!هـمذيجامع(1)

.17صللألباني،والعمرةالحجمناسك)2(

فيالألبانيوصححه،المسندمحققوإسنادهوصحح،2()1678برقممسندهفىأحمدرواه)3(

.083()برقمالصحيحةالسلسلة
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الثاني:المبحث

ومخيرهاالمكرمةمكةفيتقالىوأدعيةأذكار

:الحرامالمسجددخولعندالدعاء

،)1(اليمنىرجلهقذمالحرامالمسحددخولالمسلمأرادإذا

العاصبنعمروبنعبداللهفعن.!ي!النبيعنوردبماودعا

:قالالمسمجددخلإذاكان!ي!النبيئأن"،عنهمااللهرضي

الشيطانمنالقديموسلطانهالكريموبوجههالعظيمباللهأعوذ

.")2(الرجيم

كان":قالت!ي!اللهرسولبنتعنهااللهرضيفاطمةوعن

علوالممملام،اللهبسم:قالالمسجددخلإذا!س!اللهرسولى

)2(

ثم،وغيرهالمسجددخولفيالتيفنباب:بعنوانصحيحهفيالبخاريالإمامبؤبقد

بدأخرجفإذا،اليمنىبرجلهيبدأكان"أنهعنهمااللهرضيعمرابنعقمعففاأثزاأورد

ك!يهوالنبيئكان":)426(برقمعنهااللهرضيعائشمةحديثأوردثم،"اليسرىبرجله

الحديث*"...كلهشأنهفيأستطاعماالتتفنيحب

الجامعبمثوخ!التيسميرفيالمناويإسنادهوجؤد،4()66برقمسننهفيداودأبوأخرجه

.)485(برقمداودأبيلممننصحيحقيالألباتيوصححه،2/472الصغير



vv
الثسريقينبالحزمينالمتغئقةدعيةوالأدكا،رالأ

،")1(رحمتكأبواتليوافتجذنوبيلياغفراللهم،اللهرسولي

فقولي:المسجددخلمبإذا":!س!اللهرسولليقالروايةوفي

وعلىمحمدعلىصلاللهم،اللهرسولعلىوالسلاماللهبسم

فقوليفرغمبفإذا،رحمتكأبواتلناوسقللناواغفر،محمدآل

.")2(فضلكأبواتلناوسقل:قوليأنغير،ذلكمثل

الكعبة:رؤيةعندوالدعاءاليدينرفع

ذلكلثبوت"يديهترفعأنلهيشرعالكعبةالمسلمرأىإذا

.عنهما)3(اللهرضيعباسابنعن

رضيعمرالخليفةبدعاءيدعوأنالكعبةرأىإذالهويشرع

اللهرضيعمرمنسمعت:قالالمسيببنسعيدفعن،عنهالله

إذايقولسمعته،غيريسمعهاالناسمنأحدبقيماكلمةعنه

الأخيرةوالجملة،المسندمحققولغيرهوصححه،264()17برقممسندهفيأحمدأخرجه()1

أسيد.أبيأوحميدأبيعن،)713(برقممسلمصحيحفيالدعاءمن

لغيرهوصححه،)82(برقمجميهوالنبيعلىالصلاةفضلفيالأزديإسماعيلأخرجه)2(

لألباني.ا:محققه

،الصلاةإلىقامإذا:مواطنسبعةفيالأيديترفع":قالعنهاللهرضيعبالصابنعن)3(

ابنرواه."الجماروعند،جمعوفي،عرفاتوفي،والمروةالصفاوعلى،البيترأىوإذا

،)25(برقمالحجمناسكفيالألبانيإسنادهوصحح،(1)2995برقممصنفهفيشيبةأبي
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رتنافحتنا،المتملالمومنذ،ال!لالمأنتالقهئم":البيترأى

.")1(بال!لام

دعام!هنا!ي!هالنبيمحنتتبمت!ولم":الالباتيالشيخقال

عنهاللهرضيعمربدعاءدعاوإن،لهتي!ربمافيدعو،خاص

.")2(عنهلثبوته؟فح!ن

؟بالطوافخاصذكؤأو2دعاوردهل

بأنهحديثوردوإنما،بالطوافخاصذكوأودعام!تيردلم

ابنفعن،بخيرإلافيهالمسلمينطقلاوأن،آلصلاةبمنؤلة

الطواف!":!ي!اللهرسولقال:قالعنهماالنهرضيعباس

تطقفمن،المنطقفيهأحلقداللهأنإلاالصلاةبمنؤلةبالبيت

فيهفأ!فوا،صلام!الطواف":روايةوفي،")3(بخيرإلاتنطقفلا

)?(

)2(

)3(

مصنفهفىشيبةأبيوابن،495(1)برقمالكبرىالطبقاتفيسعدابنوواه

فيآلالبانيإسنادهوحسن،)8998(برقمالكبرىالسننفىوالبيهقي،3(25)43برقم

.)26(برقمالحجمناسك

*2.صللألباني،والعمرةالحجمناسك

،الارنؤوطشعيب:محققهوصححه،)3836(برقمصحيحهفيحيانابنأخرجه

الذهبي،ووافقه،مسلمشرطعلىوصسححه،3(50)6برقمالمستدوكفىوالحاكم

.)5493(برقمالجامعصمحيحفيالألبانيوصححه
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الثسريقينبالخزمينالمتقئقةدعيةوالأدكازالآ

.")1(الكلام

(الطواففي:)أيفيهوليس":تيميةابنالاسلامشيخقال

بل،بتعليمةولابقولهولابأفيرهلاغقيالهالنبيعنمحدودذكر

منالناسمنكثيريذكرهوما،الشرعيةالأدعيةبسائرفيهيدعو

.")2(لهأصلفلاذلكونحوالميزابتحتمعيندعاء

:الاسودالحجرعنديقالما

الحجرعند،أكبروالله،اللهإلاإلهلا،اللهبسم:قوليسن

نأعنهاللهرضيالخطاببنعمرفعن،طؤفةكلفيالأسود

علىتزاحملا،قوفيرجلإنكعمرايا":لهقالغقمالهالنبي

وإلا،فاستيفهخلوةوجدتإن،الضعيفتفتؤذىالحجر

.")3(وافضيموكترفهللفاستقبفه

ع!يالهالنبيئطاف":قالعنهمااللهرضيعباسابنوعن

عنهما،اللهرضيعباسابنعن،(01)11/04769الكبيرفيالطبرانيأخرجه()1

.)5693(برقمالجامعصحيحفيالألبانيوصححه

.26/221تيميةابنفتاوىمجموع2()

(r)وح!ن،(91.)برقممسندهفيوأحمد،98(1.)برقممصنفهفيعبدالرزاقأخرجه

المسند"محققوإسناده
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عندهكانبشيءإليهأشارالركنأتىكلما،بعيرعلىبالبيت

الحجراستلمإذاعنهمااللهرضيعمرابنوكان،")1(وكتر

.أكبر)2(واللهأللهبسم:يقول

يقولكانأنه"،التخعيإبراهيمعن،المكيبعتيدوعن

تسضمديقاالقهئم،أكبرواللهاللهلاإإلهلا:اطجراستلايمعند

.")3(نبتكوسنةبكتابك

)2(

)3(

برقم)صحيحهفيالبخاريأخرجه

المسند.محئقوالشيخينلثوطعلإسنادهوصحح،)4628(برقممسندهفيأحمدأخرجه

محققه.إسنادهرجالووثق،86()5برقمالدعاءفيالطبرانيأخرجه

وشخة،بكتابكتصديفااللهم:الحجراستلامعنديقالأنيسثحبكان"ةمجاهدوعق

من،هشامبنمعاوية:وفيه،"1(.)247بوقمالمصتضطقيلثحيجةأبابنأخرجهء"نبيك

يخطئصدوق،مسلمرجالمن،النخعيوشويك،أوهاملهصدوق،مسلمرجال

.كثيزا

JJJقالواالحجرإستلمواإذاكانواأنهم،عنهماللهرضيعباسوابنعمروابنعليعقي:

ع!ي!.النبيعلىويصفون،نبيكلشثةوائباعا،بكثابكوتصديفا،بكإيمائااللهم

AAA)8برقممصنفهقيعبدالوزاقأخرجه 9 ، AAA)،فيوالطبراني،عباسابقعن

وابنعليورواية.عمرابنعق5843(،5)486وبرقم،عليعق،4()29برقمالأوسط

.(01)94برقمالضعيفةالسلسلةقيالألبانيضعفهماعنهمااللهرضيعمر
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الركتين:بينالدعاء

الأسودوالحجراليمانيالركنبينالطوافحالفيكانمن

يلي:بمايدعوأنلهيشرع

اللهرسولسمعت:قالعنهاللهرضيالسائببنعبداللهعن

ؤفيضمتةألذيافيءاعا!الوزشآ:الركنينبينمايقول!ي!ه

.!هو)1(أفارغذالبؤماصتةلأخمرؤأ

عليهاللهصليالنبيأن"،عنهمااللهرضيعباسابنوعن

بماقتغنياللهم:الزكنينبينالدعاءبهذايدعوكانوسلم

قال،")2(بخيرليغائبةكلعليواخفص،فيهليوبارذ،رزقتني

الزكنبينتذعلاالذيعباسابندعاءمنكان:جبيربنسعيد

.آنقا)3(المذكورالدعاغدكرثم،والمقام

سننهفيداودوأبو،المسندمحققوإسنادهوحسن،(51)435برقممسندهفىأحمدأخرجه(1)

سنقصحيحفيالألبانيوصححه،)3826(برقمصحيحهفيحبانوابن،آا)498برقم

(.1)653برقمداودأبي

ولمالاسنادصحيححديثهذا:وقال،()1674برقمالمستدركفيالحاكمأخرجه)2(

وضعفه،6002/المنيرالبدرفيالملقنابنالاسنادوقؤى،الذهبيووافقه،يخرجاه

.6(40)2برقمالضعيفةالسلسلةفيالألباني

.03(2)94برقممصنفهفيشيبةأبيابنرواه)3(
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:الطوافبعدالسلامعليهإبراهيممقامعنديقالىما

:-!ؤالنبيحخةيرويوهو-عنهاللهرضيجابرعن

ومسشىثلاتافرقل،الركناستلممعهالبيتأتيناإذاحتى"

من!الووأتخذوأ:فقرأ،السلامعليهإبراهيممقامإلىنفذثم،أرلغا

يقرأ...كانالبيتوبينبينهالمقامفجعل،!)1(هصلىإتزهؤفقاو

.")2(الكافرونأيهاياوقل،أحداللههوقل:الركعتينفي

:زمزمماءشربعندالدعاء

زمزممارو":!ب!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيجابرعن

قال:قالعنهمااللهرضيعباسابنوعن،")3(لهشربيما

تستشفيشربتهإن،لهشربيمازمزممارو":!يالهاللهرسول

لقطعشربتهوإدن،اللهأشبعكلعثمتجكشربتهوإن،اللهشفاك

.")4(اللهقطعهخمميك

)2(

)3(

)4(

.(21)5الآية،البقرةسورة

.(12)18برقمصحيحهقيمسلمأخرجه

للتحسين.محتملحديث:المسندمحققووقال،1()9484برقممسندهقيأحمدأخرجه

الجامعصحيحفيالألباتيوصححه،4/393المعادزادفىالقيمابنحمتمنهوالحديث

.55(0)2برقم

(rrAسننهفيالدارقطنيأخرجه YM/)r،وقافي،()9173برقمالمستدركفيوالحاكم



الثريقينبالخرضينالمتقئقةدعيةوالأزدكاالأ

28

وألاخيارالعلماءعملمماوهذا":النوويالامامقال

:العلماءقال.فنالوهاجليلةلهملمطالبفشربوه،به

نأذلكونحومرضمنللشفاءأوللمغفرةلتيربهلمنفمستحب

ماء":قال!ي!هاللهرسولأنتلغنيإنهاللهم:لثزبهعنديقول

كذابيولتفعلليلتغفرأشزبهوإنياللهم،"لهشربيمازمزم

بهمستشفتاأشربهإنياللهم:أو،افغلأوليفاغفر،وكذا

.")1(أعلموالله.هذاونحو،فاشفني

:المفترمعندالدعاء

الكعبة،وبابالاشودالحجربينالذيالمكان:المفترم

ابنقال.والمتقؤذ)2(،والمذغى،الخطيم:أيضاويسسمى

.")3(والبابالزكنبين:المفترم":عنهمااللهرضيعباس

سيمقد":6/2.3المنيرالبدرفيالملقنابنقال،الجاروديمنلمسلمإنالاسغادصحيح

.(1)164برقمالترغيبصحيحفيالألبانيلغرهوحسنه،"منه

.7/676للنووي،الأذكاو(1)

.1/71جماعةلابن،الناسكهداية:انظر)2(

،59(1)برقمالموطأفيبلاغاومالك،9(")47برقممصنفهفيعبدالرراقأخ!هـجه3()

.2()138برقمالصحيحةالسلسلةقيالألبانيوصححه
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عباسابنفعن،الدعاءإجابةأماكنمنالمكانوهذا

،المفترميسقىوالبابالخخربينماإن":قالعنهمااللهرضي

بعضحاجتهفيرأىإلابشيءتعالىاللهفيدعوإنسانفيهيقوملا

.")1(لمجثالذي

اللهوسؤالوالكفينوالذراعينوالوجهالصدروضعوئشرع

:قالعنهاللهرضيضفوانبنعبدالرحمنفعن،الحاجات

منخرج-قد!النبى...رأيتمكة!فهاللهرسولىقتحلقا"

وقد،الخطيمإلىالبابمنالبيتاستلمواقدوأصحابئ-الكعبة

وسلمعليهاللهصلىاللهورسولالبيمورعلىخذودهموضعوا

.)2(وسطهم

وتغ!ئر،صغيرةالكعبةوبابالأسودالححربينالمساحة

عنولمجزئ،الزحاملشدة؟السمفترمثمشالأيامهذهجذا

.لمحمفتوممحاذياالمسملموقوف!ذلك

بند.عبدالملك:محققهإسنادهوحسن،)023(برقممكةأخباوفيالفاكهيأخرجه)1(

دهيش.

سننهقيداودوأبو،المسندمحققوإسنادهوضعف،1()5553برقممسندهقيأحمدأخرجه)2(

.2()138برقمالصحيحةالسلسلةفيالالبانيوصححه،)8918(برقم
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يأتيأنأحمماإن":تيميةابنالإسلامشيخقال

ويدعو،وكفيهوذراعيهووجههصدرهعليه.دنيضغ..!فترم

قبلذلكيفعلأنوله،ذلكقغلحاجتهتعالىاللهبسأل

حاليكونأنبينفرقلاالالتزامهذافإن،الوداعواف

تذخلون!ينذلكيفعلونكانواوالصحابة،غيرهأوداعا

كانللبيتالتزامغيرمنهناكودعاالبابعندوقف...ولوئمة

.")1(القهقيرئتفشيولاتفتفتولاتقف!لاولىفإذا،ستا

الضفا:عندالدعاء

:-!والنبيحخةيرويوهو-عنهاللهرضيجابرعن

!ان:قرأالضفامندنافلما،الضمفاالىالبابمنخرجثم

فبدأ،بهالنهتذأبماأبدأ،!)2(شمعإتيآلتإينوآئضروةتحفا

اللهفوخد،القبلةفاستقبل،البيترأىحتىعليهفزقى!مفا

ولهالملكلهلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا:وقال،صئزه

أئخز،وحدهاللهإلاإلهلا،قديرشيءكلعلىوهوشمد

ذلك،بيندعاثم،وحدهالأحزابوقرم،عبذهوتصر،كلذه

.الأمامإلىووجههخلفإلىالرجوع:القفقيرىو*62/431الفتاوىمجموع

.(1)85الاية،البقرةسورة
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.")1(مراتثلاثهذامثلقال

:والقؤؤةالضمقابينعنهاللهرضيمسعودابندعاء

الصؤمننزلعنهاللهرضيمسعودابنأن"،مسروقعن

اغةرفي:يقولفجعل،فسعىالواديأتىحتىفمشى

.")2(الأكرمالأعزأ!ماإنك،وارحم

:المرؤةعئدالدعاء

!ص-النبيحخةيرويوهو-عنهاللهرضيجابرعن

فعل!كماالمروةعلففعلالمروةأتىإذاحتى"

آنقا.تقدموقد،")3(الضمفا

:الحرامالمسجدمنالخروجعندالدعاء

رجاقذمالحرامالمسمجدمنالخروقيالمسلمأرادإذا

رضيفاطمةفعن،غ!ي!النبيعنوردبمادعاثم،اليسرى

والسلائم!،اللهبسم:قالخرجوإذا":قالتعنها

.)1218(يرقمصحيحهفيمسلمأخرجه)1(

)2(

)3(

البخاويمحمدد.:محققهاسنادهوجالووثق،env.)برقمالدعاءفيالطبرافيأخرجه

.)1218(برقمصحيحهفيمسلمأخرجه
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،")1(فضلكأبوابليوافتخ،ذنوبيلياغفراللهم،اللهرسول

والسلاماللهبسم:...قولي":!ي!اللهرسولىليقالروايةوقي

لناواغفر،محمدآلوعلىمحمدعلىصلاللهم،اللهرسولعلى

.")2(.فضلك..أبواتلناوسهل

والفضل،بالدخولالرحمةخص":المناويقال

بكرفناسباللهإلىيزلفهبمايشتغلالداخللأن"بالخروج

.")3(القضلذكرفناسب،الززقيبتغيوالخارج،الرحمة

غزفة:يوم4الدعا

:قال!واللهرسولأن:تريزبنعبيداللهبنطلحةعن

منوالنبيونأناقلتماوأفضل،عرفةيومدعاءالدعاءأفضل"

.")4(لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا:قبلي

أفضل":!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيعليوعن

المسند"محققولغيرهوصححه،264()17برقممسندهفيأحمدأخرجه(1)

لغيرهوصححه،)82(برقمع!الهالنبيعلىالصلاةفضلفيالأزدياسماعيلأخرجه)2(

لباني.الأ:محققه

.2الصغ!هـ2/47الجامعب!ثرحالتيسير)3(

.(011)2برقمالجامعصحيحفيالألبانيوحسنه،5(00)برقمالموطأفيمالكأخرجه4()
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وحدهاللهإلاإلهلا:غزفةعشيةقبيروالنبيونأناقلتما

.")9(قديرشيءكلعلىوهو،الحمدولهالملكله،لهشريكلا

كالنعنهاللهرضيعمرابنأن"،الحارثبنعبداللهوعن

له،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا:صوتهيرفععرفةعشية

،بالهدىافدنااللهم،قديرشيءكلعلىوهو،الخمدولهالملك

صوتهيخفضثم،والأولىالآخرةفيلناواغفر،بالتقوىوزتنا

طتبارزقاوعطائكفضلكمنأسألكإفياللهم:يقولثم

نفسكعلىوقضيت،بالدعاءأموتإنكاللهم،مباركا

،عهدكتكدل!ولا،ومحذكتخيف!لاوأنمسا،لاستجابةبا

منكؤفتوما،لناوي!زهإلينافحتئهخيرمنأحببتمااللهم

ذإبعدالاسلامعناتئرخولا،وجتئناهإلينافكزفهشيء

:إسنادهفيةالبخاريد.محمد:محققهوقال،)874(برقمالدعاءفيالطبرافيأخرجه()1

ليسوهذا،عنهابنهروايةمنكانماحديثهمنويتقى،تغيرصدوق،الربغبققيس

.(51)53برقمالصحيحةالسلسلةفيالألبافيصححهوالحديث.ثقاترجالهوبقية،منه

اللهرضيعمرابنعن،)875(برقمالدعاءفيالطبرافيأخرجهاضعيفةروايةويعضده

إلهلا:عرفةعشيةالسلامعليهمقبلهوالأنبياءغط!غالنييدعاءعامةكان"ةقالعنهما

الحديث...."لهشريكلاوحدهاللهإلا



قي
أعطيتنا")1(.

الت!ريقينبالخزضينالمتقتقةدعيةوالأدكاورالأ

مع)حاجا(كنت:قالال!دوسيلاجقمخقزأبيوعن

بغزفة،وقفالعصزصلىفلفا"،عثهمااللهوضيعمرأبن

:قالقدلعلهأدريولا:قال،تمذ:قالأو،يذيهيرفعفجعل

وللهأكبرالله،الحمدولئهأكبرالله:يقولوجعل،أذنيهدون

ولهالملكله،وحدهاللهالاإلهلا،الحمدولئهأكبرالله،الحمد

فيليواغمر،بالتقوىوقني،بالهدىافدنياللهم،الحمد

قارتاإنسانكانماكقدرفيسكتيديهيرذثم،والاولىالاخرة

ترلقفلم،ذلكمثلويقوليديهفيرفعيعودثم،الكتاببفاتحة

.")2(أفاضحتىذلكتفعل

:يقول!واللهرسولىسمعت:قالعنهاللهرضيجابروعن

.")3(للهالحمد:الدعاءوأفضل،اللهلاإالهلا:الذكرأفضل"

إسنادهرجال:البخاريد.محمد:محققهوقال،)878(برقمالدعاءفيالطبرانيأخرجه(1)

.موقوفوهو،ثقات

الصحيحين.رجالثقاتإسنادهورجال،(2941)4برقممصنفهفيشيبةأبيابنأخرجه(2)

فيالألبانيوحسنه،غريبحديث:وقال،)3383(برقمجامعهفيالترمذيأخرجه)3(

حبانابنصحيحفيالأرنؤوطشعيبحسنهوكذا)برقمالصحيحةالسلسلة

،)846(برقم
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بمردلفة:والاستغفاراللهوذكرالدعاء

ألتةفآذ!روأعزفضيىآضستمصفإدآ):تعالىاللهقال

!نتوؤإنهد!غكماؤآذ!رولمضذألمخعيرأ!رالم

اقالم!آفآض!خيع!ورمقأ!يمحوأثؤير!صآلمخآليهتلمنقثلإءمن

.9911،:891البقرةمهـ1وحصصغفؤوألتهإتآلئهوأمممغغروأ

:!النبيحخةعنلمجدثوهوعنهاللهرضيجابروعن

،ا(آالحرامالمشغرأتىحتىالقضمواءطيقهاللهرسولركبثم"

واقفايزلفلم،ووخذرووهلقهوكئز"فدعا"،القبلةفاستقتل

.")2(الشممم!تطليمأنقبلفذفع،جداأساترحتى

بمنى:العيدتكبيرة

آثآوفيألئهم!وآذ!سروأ:تحالىاللهقال

ص)ءير
أنهاعلىالعلماءعافة":بطالابنقال،البفرة:3ء2(!1ورود!سب

نأ،مسملمصحيحوفي،")3(النحريومبعدالثلاثةالتشريقأيام

البلدانمعجم:انظر"المزدلفةكل:وقيك،قرخلهيقالمؤدلفةفيجبلةالحرامالمشعر()1

.8181/مسلمصحيحعلىالنوويشرح،226،275صالأث!!ةالمعالم،3/133

.(12)18قمبرصحيحهفيمسلمأخرجه)2(

"2/562بطاللابن؟البخاريصحيحشرح)3(
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عزاللهوذكرودشربأ!لأرامإفها":منىأدامفيهـلىعت!التبيئ

.")1(وجل

:نوعانالائامهذهفياللهوذكر":حجرابنالحافظقال

.الصلواتعقيبمقتا:أحدهما

.الاوقاتسائرفيمطلق:والثافي

عقيبالتكبيريشرعأنهمحلىالعلماغفاتفق:الاولالنوعفأما

مرفوعحديثفيهوليس،الجملةفيالائامهذهفيالصلوات

.")2(بعدهمومنالصحابةعناثارفيهإنمابل،صحيح

عنهاللهرضيمسعودبنعبداللهأن"،النخعيالاشودعن

والله،اللهإلاإلهلا،أكبرالله،أكبرالله:الت!ثريقأياميكمركان

.")3(الحمدولله،أكبرالله،أكبر

.1(41)1برقمصحيحهفيمسلمأخرجه)1(

.6421/الباريقتح2()

الصحيحينرجال،ثقاتإسنادهورجال،(ه)796برقممصنفهفيشيجةأبيابنأخرجه)3(

مسلم.رجالفمنصالحبنالحسقعداما
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بمنبى:الدعاء

يرميكانأنه":عنهمااللهرضيعمرابنعن،سالمعن

ئم،خصاةكلإثرعلىيكنر،حصياتبسبعالدنياالجمرة

ويدعوطويلأفيقومالقبلةم!ستقبلفيقوم،ي!هل)1(حتىيتقدم

فئسهل،الشمالذاتيأخذثيمالوسطىيرميثم،يديهويرفع

ويقوميديهويرفعويدعوطويلآفيقومالقبلةمستقبلويقوم

يقفولاالواديبطنمنالغقبةذاتجمرةيرميثم،طويلأ

.")2(تفعلهع!ي!النبىرأيتهكذا:فيقولينصرفثم،عندها

اللهرضيمسمعودبنعبداللهأن"،يزيدبنعبدالرحمنوعن

.")3(خصاةكلمعيكئز...كانالعقبةجمرةرمىحينعنه

وهو!واللهرسوذرأيث":قالعنهاللهرضيجابرعن

وهو،النحريوم-الثعالبقزن:-يعني)4(القرنعلىواقف

)1(

(2)

(r)

)4(

المكانوهو،الارضمنالسهليقصد؟أي":3/583الباريفتحفيحجرابنقال

."فيهارتفاعلاالذيالمصطحسب

.بوقم)1751(صحيحهفيالبخاريأخوجه

(*)75)0بوقمصحيحهفيالبخاريأخوجه

إليهيأوىمالكثرة؟الثعالبقريقوسضي،منىأسفلعلىمشرف!جبل:الثعالبقرن

.4/281للفاكهي،مكةأخبار:انظر.الثعالبمت
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قاكفيي،أستغيثبرحمتكأنتإلاإلهلااقيومياحيئيا:يقول

.")1(غينطرقةنفسيإلىتيهفنيولا،كقهلتمأني

:الححونعندالسلامعليهإبراهيمدعاء

زوجته:)أيبهاجاء":عنهمااللهرضيعباسابنعن

عندفوضعه!ا،ترضعهوهيإسماعيلوبابيهاإبراهيمهاجر(

يومئذبمكةوليس،المسجدأعلىفيزمزمفوقدؤخةعندالبيت

جراتاعندهماووضع،هنالكفوضعهما،ماءبهاوليس،أحد

فتبغته،متاليقاإبراهيمقفىثم،ما!فيهوليصقاء،تمرفيه

بهذاوتتركناتذهم!أين!ابراهيميا:فقالت،إسماعيلأئم

،مراراذلكلهفقالتاإشيء؟إولاإنسفيهليسالذيالوادي

:قالبهذا؟أقزكالذيآدئه:لهفقالت،اليهايلتفتلاوتجغل

حتىإبراهيمفانطلق،رجغتثم،يصمتعنالااذن:قالت،نعم

:إسنادهفي:البخاريد.محمد:محققه:وقال،88(0)برقمالدعاءفيالط!هـانيأخرجه(1)

علانإبقوقال.حسنرجالهوبقية،الوهمكئيرصدوقوهو،الزهريمحمدبقيعقوب

وله،غريبحسنحديث:حجر()ابقالحافظقال":512/الربانيةالفتوحاتفي

."وغيرهأنسحديثمنشاهد
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ثم،البيتبوجههاستفتل،يرونهلاحيث)1(الثنيةعندكانإذا

منآشسكشت!صإيئ:رلتفقاليديهورقع،الكلماتبهؤلاءدعا

آلضلؤةلقيموأرشآأكحزصيمتتنكعندؤرتجمخيز؟ىبؤاببرزئئ

ثعفضألثمزلئفنوأززقهمإثيهمتهوىآلئالم!فنىأ!ديرقأخعر

الحديث.0")2(.!.لمجثتكؤون

المكرمةلقفةالسلامعليهماوإسماعيلإبراهيمدعاء

هيها:أو

ؤأززنءامتاتلاهذاأتجعلزلثإلبزهضقاذإدومالم:تعالىاللهقال

قييلأفاتتعاووضنكفرقالىلأخرأؤأليؤوبأدئ!مئهمءامنمنآلثضزلئمنأهقاو

أئقواجمدإئبىهولرغوإذبمآكهيزآلئايحوبتسىعذابإلىأضظرلمؤثئم

زشا!أئقييؤآلتمممغآنتإتذمتآتقتلزتتاؤإشنجيلأكتمبمن

ؤتمتمتاليحكتاوآوتالكض!لاةاقةذئيتينماؤمنلذم!ليمئهقؤأخعفما

تحلوأقخهتمرسمولأ!مهموأتعثزتتا9جألزجيوألت!البآنتإتأ-! !ما

أئعىليزآشااتكويمزكبهئمجوألحكةآلكئ!بويعنمهوءاتمكعلتهخ

)?(

.الخحونثنية!بهاويقصد،جبلينبينقليلامرتفعجبليطويقوهي،غقبة:الثنية

.17صإمامأحمدالدينمحيي:للدكتوو،العتيقالبيتوحابفي:انظر

.f(336)برقمصحيحهفيالبخاويأخرجه
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.2811-621البقرة1مهوآلحكيص

ءاعاآلبقذهذاأتجعلزلثإترهيمقاذوإذ):تعالىوقال

ألئايي!ممطئنآصققنكثيراإ!رلت؟؟!ألأضثامتغبدأن!تنئوآتجنتتي

آسنهمتإلم!-زتتاتى!زجيوغفورفإتكعصايئوقنمنئفإته"وتبعيئفمق

ألمخلؤةليفيم!ازتحاأكحزمتتنكعنذزرجذىغيزبوابذزئتىمن

ثعفضأفقزلئفنوأززقهمإثهتمتهوى-ألئايي!قنىأ!دصقاخعل

.137-2:ه!لابراهيملمجمثكرون

لأهلدعاالسلامعليهإبراهيتمأنالبخاريصحيجوفي

.")1(والماءالفخمفيلهمبايىذاللهم":فقال،قكة

33)برقمصحيحهفيالبخاريأخرجه()1 ,)f.
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:المنورةالمدينةدخولعندالأدعيةمنوردما

كانما!اللهرسولياقلنا":قالعنهاللهرضيهريرةأبيعن

اجغلاللهم:قالواالمدينةعلىأشرفوااذاكانواحينالقويميخاف

وقحوط،الولاةتجؤرتتخؤفونكانوا:قال،وقرارارزقافيهالنا

.")1(المطر

عليهاللهصلاللهرسولأن"عنهاللهرضيضهيبوعن

رلتاللهم:يراهاحينقالإلادخوقايريدقريةتزلموسلم

آققفن،وماال!ئعالأزضينوردت،آظللنوماال!بعالسمواقي

نسألكابا،درينوماالرياحورلث،آضقفنوماالشياطينورلث

أهلهاوشزشزهامنبكونعوذ،أهلهاوخيرالقريةهذهخير

.")2(فيهاقنوشر

إذا!ي!هاللهرسولكان":قالتعنهااللهرضيعائشةوعن

قال،)837(برقمالدعاءفيوالطبراني،(1.)387برقمالكبرىفيالنسائيأخرجه(1)

الربانيةالفتوحاتفيحجرابنقال.مقبولوهو،سالمبنقيسفيه:د.البخاويمحققه

."حسنحديثهذا":5171/

وحمئمن،)838(برقمالدعاءفيالطبراني،2()5265برقمصحيحهفيخزيمةابنأخرجه(2)

.البخاويد.محمد:محققهإسناده
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خيرمنأسألكإنياللهم:قالدخولهايريدأرضعلأشرفت

وشرشرهامنبكوأعوذ،فيهاتجمعتماوخيرالقريةهذه

صصما
وحتئنا،ؤتاهامنوأعذناتجناهاارؤقنااللهم،فيهاجمغت

.")9(إليناأهلهاصمالحيوحتمث،أهلهاإلى

إذاكان!وواللهرسولأن"،عنهمااللهرضيعمرابنوعن

الارضمنشزفكلعلىكمرعمرةأوحجأوغزومنققل

له،لهشريكلاوحدهأللهإلاإلهلا:يقولثم،تكئيراتثلاث

،تائبونآيبون،قديرشيءكلعلىوهو،الحمدولهالملك

ونصر،وعدهاللهصدق،حامدونلربنا،ساجدونعابدون

.")2(وحدهالاخؤالبوهزم،عبده

المدينة:قدملمنعليهالشلاموفضل!ي!النبيقبرؤيارة

نأأرادإذاكانعنهمااللهرضيعمرابنأن"،نافععن

السلام:فقالع!ي!هالنبيقبرأتىثم،!نصلىالمسجددخليخرج

عليكالسلامتكر!أباياعليكالسلام!اللهرسولياعليك

حيث،حجوابنكلاممحققهونقل،)527(برقموالليلةاليومعملفيال!ثيابنأخرجه()1

."بعضاالطرقهذهبعضيعضد...لكنضعفسندهفي":482صححوابنقال

.()7917برقمصحيحهفيالبخاويأخرجه)2(



المسحدأأتىشتفرمناذاصقدتموكآنغؤخههيكونثم،!ألتاهلا

بالحرمي!السريمي!الممعلمهوا!دعمها!دكار.

ر44

.")1(قنزتهتدخلأنقبلذلكففعل

ما":قال!واللهرسولان،عنهاللهرضيهريرةابيوعن

عليهآرذحتىروحيعلياللهردإلأعلىي!قمآ!دمن

.")2(المئئ!م

لهم:والدعاءالتقيعأهلزيارة

كلما!واللهرسولكان":قالتعنهااللهرضيعائشمةعن

التقيع،إلىالليلآخرمنيخرج!لمجيالهاللهرسولمنليلتهاكان

عذاتوعدونماوأتاكم،مؤمنينقومدارعليكمالمعملام:فيقول

صحيح.المصنفوإسناد:محققهوقال،(1911)5برقممصنفهفيشيبةأييابقأخرجه()1

يريد.حيثيتجة:أي،"وجههيكون"ومعنى

ستنهفيداودوأبو،المسندمحققوإسنادهوحسن،(8101)5برقممسندهفيأحمدأخرجه)2(

الصحيحةالسلسلةفيلألبانياوصححه،تيميةابنإسنادهوجؤد،2(.14)برقم

.)2266(برقم

تيمية:ابنالإسلامشيخقال،القبورزيارةبابفيداودأبوالإمامأوردهوالحديث

حبيب،وابن،-كمالكالحضرةعند!يالهعليهالسلاماستحباتأثتتواالذيق"

بهاحتخكما،عنهمااللهرضيعمرابقبفعكإمااحتخواداود-وأبي،حنبلبقوأحمد

."جيدبإسنادوغيرهداودأبوروأهالذيبالحديثوإما،وغ!هـهماوأحمدمالك
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تقيعلأفلاغفراللهم،لاجقونبكماللهشاءإنوإنا،مؤخلون

نأ)ربي(أمزفي":!اللهرسولقالروايةوفي.")1(الغرقد

:قال؟اللهرسولياأقولىكئف:قلت،لهمفأستغفزالبقيغآقط

اللهيرحم،والمسملمينالمؤمنينمنالذيارأهلعلىالسلام:قولي

.")؟(تلآجفوناللهشاءإنوإنا،مئاالمستقدجمين

القئح:مسجدعئدغ!ب!الرسولدعاء

هذافي!اللهرسولدعا":قالعنهاللهرضيجابرعن

،الأربعاءويومالثلاثاءويومالاثنينيومالفتحمسحدالمسحد

ولم:جابرقال،الاربعاءيوممينالضملاتينبينلهفاستجيمب

فيهاللهفدعوتالساعةتلكتويختماالاغائظمهمأمربيتنزل

عرف!تإلاالساعةتلكفيالأربعاءيومالصلاتينبين

.(")3لإجابةا

طائفةبهتغملالحديثوهذا":تيميةابنالاسلامشيحقال

.)749(برقمصحيحهفيمسلمأخرجه()1

.د.البخاوي:محققهوصححه،(421)6برقمالدعاءفيالطبرافيأخرجه2()

المفودالأدبصحيحفيالألبافطوحسنه،7(.)4بوقمالمقردالأدبقيالبخاريأخرجه)3(

،)545(بوقم
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عنينقلولم،هذافيالدعاءفيتحرؤن،وغيرهمأصحابناق

تحرىبل،المكانفيالدعاءتحزىأنهعثهاللهرضيجابر

.")1(لزمان

:(معاوية)بنيالإجابةمسجدفي!ي!الرسولدعاء

ذاتأقبل!اللهرسولىأن":أبيهعن،سعدبنعامرعن

فيهفركعدخلمعاويةبنيبمسجدمرإذاحتى،العاليةمنوم

فقالإليناانصرفثيم،طويلأرئهودعا،معهوضقيناعكعتين

سألت،واحدةوقنغنييئتئنفأعطاني،ثلاتاربىسألت:!!

يهلكلاأنوسألته،فأعطانيهابال!تةأفتييهيكلاأنبي

بينهمبأشهملمجعللاأنوسألته،فأعطانيهابالقزقضتي

.")2(ختعييها

أخد:جبلرأىعندماصت!الرسولدعاء

معخرجت!ما":قالعنهاللهرضيبنصمالكأنسعن

وبداراتجغا!صالنبيقدمفلما،أخدمهخيبرإلى!الله!سصول

المدينةإلىبيدهاشارثم،ونجئهلمجتناجبلهذا:قالأحد4

.2/816المستقيمالصراطاقتضاء(ا

.928(0)برقمصحيحهفيمسلمأخرجه2(
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مكة،إبراهيمكتحريملاتتيها)1(بينماأخزمإفياللهم:قال

بايىذاللهم":روايةوفي،")2(وفذناضاجمنافيلنابايىذاللهم

.")3(وصاجمهممذهمفيلهم

:فباءمسجدفيالصلاةف!مل

!ي!ه:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيحنيفبنسهلعن

فيصثي،قباءمسجد:يعني،المسجدهذايأتيحتىخزجقن"

.")4(عفرةكغذلكان،فيه

يأقي!صالنبيكان":قالعنهمااللهرضيعمرابنوعن

عنهاللهرضىعبداللهوكان،وراكتاماشئاسبمتنكلقباءمسجذ

.")5(يفعفه

)2(

(r)

)4(

)5(

شرقيةلابتئنبينتقعوالمدينة،السوداءالحجارةذاتالأوض:وهي،لاتةتئيتةلاتتيها

.9/135مسلمصحيحمحلىالنوويشرح:انظر.وغربية

.)9288(بوقمصحيحهفيالبخاويأخرجه

.)5425(بوقمصحيحهفيالبخاريرواه

وصحح،المسندمحققوبمثمواهدهإسنادهوح!ئمن،1()8195برقممسندهفيأحمدأخرجه

.34()46بوقمالصحيحةالسملسلةفيالألبانياسناده

برقم)صحيحهفيالبخاريأخرجه
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العقيق:وافىيفيبالصلاة!هالهالنبىأجمز

العقيقبوادي!النبىسمعمسا:قالعنهاللهرضيعمرعن

الوأديهذافيضل:فقالربيمنآلبالليلةأتاني":يقول

.")1(خخةفيعمرةوقل،المبارك

:المنورةللمدينة!الرسولدعاء

!ياله:اللهرسولقال:قالتعنهااللهرضيعائشةعق

اللهم،أشذأومكةكحتناالمدينةإليناحتمثاللهم"

حقاهاوانقل،وصاجمهامدهافيلناوبارك،وصخخها)2(

.")3(بالجخقةفاجغفها

اخغلىاللهم":قال!النبيعن،عنهاللهرضيأنسوعن

.")4(التزكةمنبمكةجغفمتماضغقيئبالمدينة

الله!رممولقال:قالعنهاللهرضيمالكبنأنسوعن

.(1)534برقمصحيحهفيالبخاويأخرجه(1)

شرح:انظر.الأدواءمنأجساقناتصخجأناللهمنسألك:أي:وصخخهامعنى2()

.457/5بطاللابن،صحئالبخاوي

صحيحهفيومسلم،)5654(برقمصحيحهفيالبخاويأخرجه،عليهمتفق)3(

.()1376برقم

.()1885برقمصحمحهفيالبخاريأخرجه(4)
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94

اللهم،مكةإبراهيمكتحريملاتتيهابينماأخرمإنياللهم"

فيلهمبارذاللهم":روأيةوفي،")1(ومدناضاجمنافيلنابارذ

.")2(وصاجمهمفدهم

رأواإذاالناس!كان":قالأنهعنهاللهرضيهريرةأبيعن

:قال!اللهرسولأخذهفإذا،ع!ي!النبيإلىبهجاءواالثمرأول

فيلناوبارذ،قدينتتافيلناوبارذ،ثقيرنافيلنابارذالقهغ

وخليلكعباكإبراهيتمإناللهم،مذنافيلناوبارذ،ضاجمتا

أدعوكوإني،لمكةدعاكوإنه،ونبئكعبدكوإني،ونبيك

أصغريدعوثم:قال،قغهومتقهلمكةمادمحاذبجتلللمديئة

.")3(الثمرذلكفيعطيهلهؤليد

المدينة:فيآخذتمنعلى!ي!الرسولدعاء

خزلمالمدينة":قال!النبيعن،عنهاللهرضيأنسعن

،خدثفيهاي!خدلثولا،شجرهايقطعلا،كذاإلىكذامن

.)9288(برقمصحيحهفيالبخاريأخرجه(1)

.5()425برقمصحيحهفيالبخاريوواه)2(

.(اrvr)برقمصحيحهفيمسلمأخرجه)3(



التريقينبالحزضينالمتقتقةدعيةوالأذكارالأ

.")1(أجمعينوالناسوالملائكةاللهلعنةفعليهخذتاأخذثقن

.والبذعة)2(،بالطلمالعلماءف!رهالحذث

منهاخمهرماوالمخنالفتنالمسلمينوعنعئاارقغالقهئم

الغفؤوزخمتكوكزقكبغفوكأسألذإنيالقهئم،وتطق

الخاتمة.وحسن،والعافية

علىضقي!تكمالمحقدآلوعلىلمحقدغلىضلالقهئم"

لمحقدعلىبارذالقهئم،مجيدحمياانك،إبراهيمآلوعلىإبراهيم

ابكابراهيتمآلوعلىإبراهيتمعلىبازكتكمالمحقدآلوعلى

.(()3(قجيدخجيا

.()1867برقمصحيحهفيالبخاريأخرجه(1)

،أ"/13حجرلابنالباريفتح،01/035بطاللابن،البخاريصحيحشرح:أنظر)2(

./1233"للعينيالقاريعمدة

.4(0)6برقمصحيحهفيومسلم،337()0برقمصحيحهفيالبخاريأخرجهالحديث)3(
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والمراجعالمصادرفهرلس

يخرجهلممماالمختارةالأحاديثمنالمستخرجأوالمختارةالاخاديت

الدين،ضياء:المقدسيللضياء،صحيحيهمافيومسلمالبخاري

،هـ()643المقدسيالحنبليأحمدبنعبدالواحدبنمحمد،عبداللهأبي

الحديثة،النهضةمكتبة،المكرمةمكة،دهيشبند.عبدالملك:تحقيق

هـ"ا4:21iط

ابنعليالحسنيأبي:تلثانلابن،حبانابنصحيحترتيبفىالاحسان

مؤلمسمة،بيروت،الأرنا.ؤوطشعيب:تحقيق،هـ()973الفارشيئتلبان

هـ.ا2:414ط،الرسالة

بنعمد،عبداللهأبي:للفاكهي،وحديثهالدهرقديمفيمكةأخبار

د.عبدالملك:تحقيق،هـ(272)تالمكيالفاكهيالعباسبنإسحادتى

خضردار،بيروت،دهيشبنعبدالله

بنإبراهيمإسمامحيلمحمد،عبداللهأبي:البخاريللإمام،المفرفىالأدب

فؤادمحمد:تحقيق،هـ(256)تالبخاريالجعفيبردزبةبنالمغيرة

هـ.ا3:904ط،الاسلاميةالبشائردار،بيروت،عبدالباقي

فيوردبماموازنةدلالاتهاخصائصهاصيغهاالكريمالقوآنقيالأدعية

رسالة،شقدارإسمامحيلمحمدالرحمنمفيضعالملمرشد،النبويةالسنة

1عامنوقشتالقرىأمبجامعةماجستير 4 1 Vهـ

زكريا،أبي:للنووي،الأيرارسيدكلاممنالمنتخبةالأذكار
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11

12

الكتبدار،بيروت،هـ(676)تالنوويشرفبنيحيى،الدينمحيي

اهـ.404ط،العلمية

تيميةبنعبدالحليمبنأحمد:تيميةلابن،المستقيمالصراطاقتضاء

،الرياض،العقلعبدالكريمبند.ناصر:تحقيق،هـ(728الحزاني)ت

الرشد.مكتبة

لابن،الكبيرالشرحفيالواقعةوالأثارالأحاديثتخريجفيالمنيرالبدر

المثحافعيأحمدبنعليبنعمر،حفصرأبيالدينسراج:الملقن

،سليمانبنوعبدالله،الغيطأبومصطفى:تحقيق،هـ(85)4المصري

هـ.ا524:اط،الرياض،كمالبنوياسر

:القطانلابن،الأحكامكتابفيالواقعينوالايهامالوهمبيان

الحميريالكتاميعبدالملكبنمحمدبنعلى،الحسنأبي

62)تالفاسي A)دار،الرياض،سعيدآيتالحسيند.:تحقيق،هـ

اهـ.418:اط،طيبة

محمد،الدينزين:للمناوي،الصغيرالجامعب!ثرحالتيسمير-

،الرياض،هـ(ا531-)529القاهريالمناويالحذاديعبدالرؤوف

هـ.ا3:584ط،ال!ثمافعيالاماممكتبة

بنعيسىبنمحمدعيسىأبي:للترمذي،(الترمذي)سننالجامع-

،وآخرونشاكرعمدأحمد:تحقيق،هـ(927)تالترمذيلت!ؤزة

العربي.التراثإحياءدار،بيروت

دريدبنالحسنبنمحمدبكرأبيةدريدلابن،اللغةجمهرة-
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If

15

16

1V

18

العلمدار،بيروت،بعلبكيمثيررمزي:تحقيق،هـ(132)تالأزدي

.م8791:طا،للملايين

بقأحمدبقسليمان،القاسمأبي:للطبراني،الدع!اء

دار،بيروت،البخاريسعيدمحمدد.:تحقيق،هـ(536)تأيوب

هـ.ا174:اط،الاسلاميةالبشائر

محمدبنعليمحمد:علأنلابن،ضالصالحينريالطرقالفالحيندليل

دار،بيروت،هـ(ا575)تالصديقيالبكريإبواهيمبنعلان

العربي.الكتاب

بنعمد،عبداللهأبي:القيملابن،العبادخيرهديفيالمعادؤاد

لثمعيبةتحقيق،هـ(75ا)تالدمشقيالزرعيأيوببكرأيي

مكتبة،الكويت،الرسالةمؤلسعمة،بيروت،الأرناؤوطوعبدالقادر

هـ.ا41:754ط،لإسلاميةاالمنار

للألباني:،وفوائدهافقههامنوشيءالصحيحةالأحاديثسلسلة

الإسلامي،المكتب،بيروت،هـ(أ542)تالاكبانيالدينناصحرمحمد

وتاريخ.ناشرمجلدولكل،الأولالمجلدهـ،ا4:554ط

،بيروت،الالبانيالدينناصرلمحمد،الضعيفةالأحاديثسلسلة

هـ.أ554:هط،الاسلاميالمكتب

بنعليبنالحسينبنأحمد،بكرأبي:للبيهقي،الكبرىالسنن

84)تموسى o)دار،المكرمةمكة،عطاعيدالقادرمحمد:تحقيق،هـ

هـ.ا414ط،الباز
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-24
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عليبنشعيببنأحمد،عبدالرحمنأبي:للئسائي،الكبرىالسنن

حسن،كسرويوسيد،البندارسيلماند.عبدالغفار:تحقيق،النسائي

هـ.أ114:أط،العلميةالكتبدار،بيروت

بنخلفبنعلي،الحسنأبي:تطاللابن،البخاريصحيحشرح

مكتبة،الرياض،4(94)تالقرطبيالبكريبطالبنعبدالملك

هـ.أ2:234ط،الرشد

بنلمجيى،الدينمحيي،زكرياأبي:للنووي،مسلمصحيحشح

:2ط،العربيالتراثإحياءدار،بيروت،هـ(676)تالنوويشرف

.هـأ293

محمدصالحبنلمحمد،المستقنعزادعلىالممتعالسرح

هـ.أ428:أط،الجوزيابندار،هـ(أ142)تالعثيمين

الحسينبقأ-مدبكرأبي:للبيهقي،الايمانشعب

حامد،عبدالحميدد.عبدالعلي:تحقيق،هـ(584)تالبيهقي

هـ.أ423:أط،الرشدمكتبة،الرياض

،هـ(أ42.)تالألبانيالدينناصرلمحمد،ا!لفردالأدبصحيح

هـ.أ514؟2ط،الصديقدار،الجبحل

الرسولأمورمنالمختصرالمسندالصحيح)الجامعالبخاريصحيح

إسماعيلمحمدعبداللهأبي:البخاريللإمام،وأيامعه(و!سننه!ي!

،بيروت،هـ(256)تالبخاريالجعفيبردزبةبنالمغيرةبنإبراهيم

هـ.أ114:)ط،الفكرردا
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بنإسحاقبنمحمدبكرأيي:خزيمةلابن،خؤيمةابنصحيح-26

مصطفىد.محمد:وتخريجوتعليقتحقيق،هـ(31)1خزيمة

هـ.أ593ط،الإسلاميالمكئب،بيروت،الأعظمي

عنالعدلبنقلالسننمنالمختصرالصحيح)المسندمسلمصحيح-27

بنمسلم،الحسمينأبى:م!سلمللإمام،!ك!ي!ه(اللهريمسولإلىالعدل

فؤادمحمد:وترقيمتحقيق،هـ(126)تالنيسابوريالقشيريالحجاج

هـ!أ374ط،العلميةالكئبإحياءدار،بيروت،الباقيعبد

بنسعدبنمحمد،عبداللهأبي:سعدلابن،الكبرىالط!بقات-28

،عباسد.إحسان:تحقيق،هـ(23.)تالزهريالبصريمنيع

هـ.أ538ط،صادردار،بيروت

علانبنمحمد:علأنلابن،النواويةالأذكارعلىالربانيةالفتوحات-92

العربي.التراثإحياءدار،بيروت،هـ(أ575)تالمكيالصديقي

الدين،بدر:للعيني،البخاريصحيحشرحالقاريعمدة-53

التراثإحياءدارطبعة،بيروت،هـ(85ه)تالعينيأحمدبنمحمود

العريي.

،الدينوريمحمدبنأحمدبكرأبي:ال!ئىلابن،والليلةاليومعمل-31

،عيونعمدبمثمير:تحقيق،هـ(3لآ4)تالسنيبابنالمعروف

هـ.أ574:أط،المؤيدمكتبه،الطائف

بنمحليبنأحمد:حجرلابن،البخاريصحيحشرحالباريفتح-32

عبدالباقي،فؤادمحمد:وتعليقتحقيق،هـ(852)تالعسمقلانيحجر
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-35

36-
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المعرفةدار،بيروت،القاهرة،خطيبالدينومحب

الارديإ!ماقبنلإسمالمجل،!ي!هالن!بيعلىالصلاةفضل

،بيروت،الالبانيالدينناصرمحمد:تحقيق،هـ(282)تالجهضمي

:6..779،الإسلاميالمكتب rأم.

،الإمامأحمدالدينمحيي:الطبيبللدكتور،العتيقالبيترحابفي

.م3052:أط،والنشرللطباعةقرطبةدار،مصر

بنعمد،الدينزين:للمناوي،الصغرالجامعشرحالقديرفيض

الكتبدار،بيروت،هـ(أ130آتالمناويالحذادقيعبدالرؤوف

هـ.أ514:أط،العلمية

تيميةبنعبدالحليمبنأحمد،الإسلامشيخ:تيميةابنفتاوىمجموع

قاسمبنمحمدبنعبدالرحمن:وترتيبجمع،هـ(728)تالحزاني

الإفتاءدار:توزيع،محمدوابنه،أهـ(293الفحطاني)تالعاصمي

السعودية"العربيةيالمملكة

عبداللهبنمحمد،عبداللهأبي:للحاكم،الصحيحينعلىالمستدرك

عبدالقادرمصطفى:وتحقيقدراسة،هـ(04ه)تالنيسابوريالحاكم

هـ.1:1141ط،العلميةالكتبدار،بيروت،محطا

شعيب:تحقيق،هـ(24أ)تحنبلبنمحمدبنأحمدللإمام،المسند

هـ.أ614:أط،الرسالةمؤلسسة،بيروت،وآخرونلارنؤوطا

بنمحمدبنعبدالله،بكرأبي:شيبةأبيلابن،المصنف

،بيروت،عوامةمحمد:تحقيق،هـ(23ه)تالكوفيالعبسيشيبةأبي
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-45

-41

42-

43-

-44

-45

46-

47-

هـ.ا274:اط،قرطبةدار

،بيروت،لث!رابحسنعمدعمد،والسيرةالسنةقيالأثيرةالمعالم

هـ.ا114:طا،الشاميةالدار

ياقوتمحبداللهأبيالديقشهاب:الحمويلياقوت،البلدانمعجم

الفكر.دار،بيروث،هـ(662)تالبغداديالروميالحموي

بنفارس!بنأحمدالحسينأبي:فارس!لابق،اللغةمقاييسمسجم

دار،بيروت،هارونعمدعبدالسلام:تحقيق،هـ(93)تهزكريا

.هـا2:542ط،الجيل

أيوببنأحمدبنسليمان،القاسمأبي:للطبراني،الكبيرالمعجم

الموصل،،السملفيعبدالمحيدحمدي:تحقيق،هـ(36ه)تالطبراتي

هـا2:454ط،والحكمالعلومهكئبة

ألحقماوسردالسلفوائاروالسنةالكتابفيوالعمرةالحجمناسك

المكئبة،الاردن،الألبانيالديقناصرلمحسمد،البدعمنبهاالناس!

هـ.ا3:793ط،لإسلاميةا

:2ط،السلاسلدار،الكويت،الكويتيةالفقهيةالموسوعة

هـا274

17)تأنسبنمالكللإمام،الموطأ g)الليثي،يحيى:رواية،هـ

.بيروت،التراثإحياءدارطبعة،عبدالباقيفؤادمحمد:تحقيق

،هـ(767)تالكنانيجماعةبنالدينعز:جماعةلابن،الناسكهدأية

هـ.ا414:اط،البشائردار،بيروت
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الخطة:

....:واصطلاخالغةالذكرتعريف

،...:واصطلاخالغةالدعاءتعريف

الذكر:أنواع

300000003003015:الذكرفضائلبعض

001021ائكرقةبمكةتتغلقوأدعتةأذكار:الاولالفصل

المكرمةمكةإلىالطريقفيتقالأذكاز:الأولالمبحث

0000003000000/00231،لا0002000102.ا.!00001000؟00وغيرها

2،031....لا.000ا!2001000000لأ0020000001:لوضوءابعدلذكرا

0100013.!.....1072:المسافرؤداععندوالدعاءالذكر

010000،0030000351:لل!قرالركوبعندوالذغاءالذكر

000/061ع:منخفضأوبغلومرإذاالمسافريقولما

0000071.!.......:منزلأتزلاابالمسافريقولما
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00000000000000000000002،0،00030000،017:........،....ء.00002.ء.....ءالمئمحروقتالمسافريقولما

81..."..".-....200003.../..:*.".الاحرامأرادلمنالميقاتعنديقالما

12ع.32،-...-وغيرهاالمكرمةمكةفيتقالوأدعيةأذكار:الثانيالمبحث
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،000000274:الطوافبعدالسلامعليهإبراهيممقامعنديقالما

000027،،0ء...........،..."0002000".."ع.2....../.ع،02:زمزمماءشربعندالدعاء

31:....لا...،والمرؤةالضقابينعنهاللهرضيمسعودابندعاء

3....:المرؤةعندالدعاء

13-....،.."-."0000000300/إ..--32.،ع:الحرامالمسجدمنالخروجعندالدعاء

...لا......لا...-.لا..،..،:غزفهيومالدعاء
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لمكةالسلامعليهماوإسماعيلإبراهيمدعاء

0،0000،000،000000،000/020000،00000،000000000000000،00/093،،،0020،لا.،00،0:..وأهيهاالمكرمة

14.لا*..ء.لاالمنؤرةبالمدينةتتعلقوأدعيةأذكار:الثانيالفصل

...*03-....لا.:.المنورةالمدينةدخولعندالادعيةمنوردما

قدملمنعليهال!لاموفضل!والنبيقبرزيارو

.:المدينة

0042

43

0000000044،".000،000000،03،:لهموالدعاءالتقيعأهلزيارة

//،7،0،00200000،300301:الفتحمسجدعند!ي!!الرسولدعاء

معاوية()بنيالإجابةمسجدفي!ي!الرسولدعاء

....،...،03.لا.،...:أحدجبلرأىعندما!ي!الرسولدعاء

0000010000300230100/09:/11،0،0000010013000000100.الأقباءمسحدفيالصلاةفضل

و

"......../....":العقيقواديقيبالصلاةصح!االنبيئاجمز

.0003.لا3،0،22:المنورةللمدينة!االرسولدعاء

لا.لا/.،،لا.:المدينةقيأخذتمنمحل!ي!هأالرسولدعاء

....،1ء.00030032033"003.......لا."..ء.....لا.3،.والمراجعالمصادرفهرس

،02ع،،.،،.،...،..،.02،الموضوعاتقهرس
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